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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-48/2020-02 за јавну набавку 
радова на реконструкцији (уређењу) и адаптацији за вишенаменско коришћење јавне 
пијаце у Црној Трави у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
 
Дана 29.04.2020. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је мејл Комисији којим 
потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

1. С'обзиром на насталу ситуацију изазвану ЦОВИД-ом 19 веома је тешко извадити 
потврде Наручиоца о изведеним радовима јер јавне установе углавном не раде са 
странкама, а и раде углавном од куће, зато да ли је могуће као доказ о изведеним 
радовима доставити потврде Наручиоца које су раније узете а садрже све 
потребне податке које садржи и Ваш  Образац  - Пролог  1.1.? 
 

2. Да ли лица за кадровски капацитет могу бити ангажована по Уговору о делу 
 
1. Конкурсном документацијом је прописано да се као доказ да понуђач 

располаже потребним пословним капацитетом (референце) за учешће у 
поступку предметне јавне набавке  доказује достављањем списка изведених 
радова (Прилог 1) у претходне три године пре објављивања позива за 
подношење понуда, заједно са одговарајућим потврдама издатих и потписаних 
од стране наручилаца (прилог 1.1). Конкурсном документацијом, дакле, није 
учињено обавезним да потврде буду издате након расписивања позива, већ је 
једини услов да се њима потврђује извођење референтних радова у периоду од 
три године пре дана расписивања позива. У складу са наведеним, биће признате 
и потврде издате и потписане од стране Наручилаца и пре дана расписивања 
позива, под условом да се односе на референтне радове у захтеваном периоду 
(три године пре расписивања позива).  
 



2. Конкурсном документацијом у делу којим се доказује кадровски капацитет 
предвиђено је да се као доказ о радном статусу достављају и поред наведених 
докумената и копије уговора о повременим и привременим пословима, уговора 
о пословно-техничкој сарадњи и слично. Одредба слично подразумева и друге 
врсте уговорног односа као што је и Уговор о делу, те се у том смислу копија 
уговора о делу сматра валидним доказом кадровског капацитета понуђача. 

 
 
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-48/2020-02 од 
22.04.2020. године.  
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